
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMERNICA č.4 /2015 
 

 

K ZAVEDENIU JEDNOTNÉHO POSTUPU PRI VZNIKU REGISTROVANÉHO 

ŠKOLSKÉHO ÚRAZU A PRI EVIDENCII NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTI  NA 

VYSOKEJ ŠKOLE MEDINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA  

V PREŠOVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 



V súlade so Metodickým usmernením MŠVVaŠ SR č. 4/2009, zákonom č. 131/2002  Z. z. O 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  Čl. 5, ods.5, písm. b) Organizačného 

poriadku Vysokej školy Medzinárodného podnikania  ISM  Slovakia   v  Prešove  (ďalej len VŠMP 

ISM)  v  y  d  á  v  a  m   s m e r n i c u „k jednotnému postupu pri vzniku registrovaného školského 

úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí“, ktorá  je záväzná  pre   všetkých pedagógov 

a študentov VŠMP ISM. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Smernica pre registráciu školského úrazu a evidenciu nebezpečných udalostí (ďalej len 

smernica) upravuje postup pri  jednotnom postupe pri vzniku registrovaného školského 

úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí v podmienkach VŠMP ISM. 

 

(2) Táto smernica je záväzná pre všetkých študentov, učiteľov a ďalších odborných                    

pracovníkov, ktorí  štúdium na VŠMP ISM absolvujú, zabezpečujú a organizujú. 

 

Čl. 2 

Školský úraz 

 

(1) Registrovaný školský úraz je poškodenie zdravia (ďalej len úraz) študenta (ďalej len 

študent)  ak sa stal : 

a) pri vzdelávacej činnosti na vysokých školách ( ďalej len „VŠMP ISM“) alebo nepovinnej 

činnosti organizovaných školou alebo v priamej súvislosti s ňou, 

b) pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a) ak ich študent vykonal na príkaz alebo 

so súhlasom pedagóga alebo povereného zamestnanca VŠMP ISM . 

(2) Registrovaný školský úraz 1) je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti študenta na 

VŠMP ISM  na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť 

študenta. 

(3) VŠMP ISM  spisuje záznam o registrovanom školskom úraze uvedený v prílohe č.1 

najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu.  

(4) Registrovaným školským úrazom nie je úraz študenta, ktorý sa stal pri praktickom 

vyučovaní, odbornej praxi vykonávanej u fyzickej alebo právnickej osoby na základe 

dohody, brigády alebo inej činnosti. Takýto úraz sa považuje za registrovaný pracovný úraz 

2). 

(5) Neregistrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti študenta v škole 

na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúci menej ako štyri dni, poprípade ak aj 

nedôjde k neprítomnosti študenta v škole, ale dôjde k poškodeniu jeho zdravia úrazom. 

(6) Vyšetrením úrazu sa rozumie zistenie všetkých okolností a príčin vzniku úrazu, miesta 

úrazu, svedkov úrazu, zadokumentovania miesta úrazu ak ide o závažný úraz, uvedenie 

mena a priezviska pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, 

poprípade mena a priezviska zamestnanca, ktorý dal študentovi pokyn na činnosť, ktorá 

viedla k vzniku úrazu. 

 

 

 Čl. 3 

OZNAMOVANIE VZNIKU ÚRAZU A NEBEZPEČNEJ UDALOSTI 

 

(1) Pedagogickí zamestnanci, zamestnanci a študenti VŠMP ISM  sú povinní oznámiť vznik 

školského úrazu a vznik nebezpečnej udalosti okamžite po jej zistení.  

(2) Vznik registrovaného školského úrazu, neregistrovaného školského úrazu a nebezpečnej 

udalosti sa oznamuje právnemu oddeleniu a následne zástupcovi zamestnancov. 

V neprítomnosti pracovníkov právneho oddelenia personalistovi VŠMP ISM . 

 
1) § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 140/2008 Z. z. 

2) § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

Metodické usmernenie č. 4/2009-R 

 



Čl. 4 

Evidencia neregistrovaných školských úrazov 

 

(1) VŠMP ISM - právne oddelenie vedie evidenciu neregistrovaných školských úrazov. 

(2) Evidencia obsahuje: 

a)  meno, 

b) priezvisko, 

c) dátum narodenia študenta, ktorý utrpel úraz,  

d) deň, hodinu, mesiac a rok vzniku úrazu,  

e) miesto, kde došlo k úrazu, 

f) stručný popis ako k úrazu došlo,  

g) charakter úrazu,  

h) svedkov úrazu, 

ch) meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku 

úrazu,  

i) dátum zapísania úrazu do evidencie neregistrovaných úrazov. 

(3) Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze 

v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

 

Čl. 5 

Spisovanie záznamu o registrovanom školskom úraze 

 

(1) Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý 

vykonával dozor v čase vzniku úrazu, ak to nie je možné, tak iný zamestnanec poverený 

kancelárom vysokej školy, ihneď po vzniku úrazu ak to nie je možné ( zdravotný stav 

zraneného to nedovoľuje) najneskôr do 3 dní od vzniku úrazu. 

(2) VŠMP ISM  vyšetrí každý úraz, ktorý sa stane študentovi pri činnostiach uvedených v 

článku 1. Zistí, či spĺňa charakter a požiadavky registrovaného školského úrazu. Zároveň 

zistí príčinu úrazu, kto úraz zavinil, okolnosti jeho vzniku, prijme a vykoná potrebné 

opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného úrazu. Pritom postupuje podľa článku 1 

tejto smernice. 

(3) V prípade, ak u študenta došlo k ťažkej ujme na zdraví 3) alebo ak nastala smrť študenta, 

oznam o registrovanom školskom úraze a podklady z jeho vyšetrovania zasiela VŠMP ISM  

Ministerstvu školstva Slovenskej republiky do jedného mesiaca od spísania tohto úrazu. 

 

Čl. 6 

Štatistická evidencia o úrazovosti  študentov 

 

(1) Právne oddelenie VŠMP ISM  je povinné pre štatistické účely do 7 kalendárnych dní od 

vzniku každého školského úrazu tento zaevidovať prostredníctvom webovej aplikácie Úr 

(MŠ SR) 1-01. 

(2) Štatistická evidencia o školských úrazoch je vedená priebežne len vo webovej aplikácii, 

iný výkaz na konci akademického roka sa nevyplňuje. 

 

Čl. 7 

Nebezpečná udalosť 

 

(1) Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie 

študenta, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. 

(2) Právne oddelenie VŠMP ISM  vedie evidenciu nebezpečných udalostí. 

(3) Právne oddelenie VŠMP ISM  po oznámení nebezpečnej udalosti bezodkladne vykoná 

potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia študenta. 

 

 
3 ) § 123 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

3) Metodické usmernenie č. 4/2009-R 
 

  



Čl. 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Právne oddelenie VŠMP uchováva záznam o registrovanom školskom úraze, záznam o 

neregistrovanom školskom úraze ako aj záznam o vzniku nebezpečnej udalosti päť rokov od 

vzniku tohto úrazu alebo nebezpečnej udalosti.  

 

(2) Smernica na registráciu školského úrazu a evidenciu nebezpečných udalostí nadobúda 

účinnosť a platnosť dňom jej podpísania predsedom správnej rady VŠMP ISM.  

 

(3) Zmena ustanovení tejto smernice, ak to vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných 

právnych predpisov, bude vykonaná formou doplnku k tejto smernici.  

 

 

 

                                                                                   Ing. Jozef Polačko 

  predseda správnej rady VŠMP ISM Slovakia 

 

 

 

 

 

Prílohy : 
1) Záznamu o registrovanom školskom úraze, 

2) VZOR Záznamu o registrovanom školskom úraze, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  
 
 

Záznam o registrovanom školskom úraze 

 

 
 

 
Škola:.......................................................................  číslo telefónu: 

Adresa: PSČ 

Nadriadený orgán, zriaďovateľ (adresa): 
 

 
1 Meno, priezvisko zraneného 

Dátum narodenia, študijný program,  semester 

2 Bydlisko zraneného 
Rodinný stav Počet nezaopatrených detí rodičov 

zraneného - u ženatých (vydatých) 

študentov 

3 Meno, priezvisko , bydlisko zákonného zástupcu, ak je zranený neplnoletý 

4 Hodina .............. deň .............. mesiac ........................... rok           vzniku úrazu 

Miesto, kde došlo k úrazu............... 

Druh zranenia 
1)

...............................
. 

Zranená časť tela ......... 

5 Ide o úraz smrteľný ? Zranený zomrel ihneď ? Alebo neskôr (dátum) ....................................... 
Ide o úraz s ťažkou ujmou na zdraví ? 

6 Opis priebehu úrazu 
 

 
 
 
 
 
Zdroj úrazu 2) Kód zdroja úrazu 

 
Príčina úrazu Kód príčiny úrazu 

7 Kto vykonával v čase a na mieste úrazu pedagogický dozor a akým spôsobom? 
 
Ako, kedy a kým bol zranený poučený o zásadách bezpečného správania vo vzťahu k úrazu? 

 

1) § 123 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

2) vyplňovať podľa vyhlášky MPSVaR SR číslo 500/2006 Z. z. 



 

 
8 

Čo bolo v čase vzniku úrazu na mieste úrazu v nesprávnom alebo nebezpečnom stave? 
 
 
 
Ktorý predpis škola porušila? 

9 Čo zranený robil nesprávnym alebo nebezpečným spôsobom ? 

 
Ktorý predpis porušil zranený ? 

10 Bol úraz spôsobený alebo ovplyvnený inou osobou (meno a adresa), 

vznikol následkom spolupôsobenia prírodných živlov alebo zvierat?. 

11 Utrpel zranený škodu na veciach, a akú? 
Aká škoda vznikla pri úraze škole? 

 

Dátum spísania záznamu o registrovanom školskom úraze: 

Dátum vyšetrenia registrovaného školského úrazu: 

 Vyjadrenie zákonného zástupcu študenta (ak je neplnoletý) k úrazu: 

............................................................                                           ...................................................................... 
Podpis zraneného (podľa možností) Podpis zamestnanca vykonávajúceho pedag. dozor  

neplnoletého aj podpis zákonného zástupcu 

............................................................... Podpis kancelára 

VŠ  pečiatka  

 
Podpisy svedkov ................................. 

 ................................................................. 

Podpis zamest. dôverníka  

 

 

 
 
12 

Na odstránenie príčin vzniku úrazu vykoná vedenie školy tieto opatrenia: 
a) organizačné a technické 

Termín: 

 
b) výchovné 

 
....................................................... 

Podpis zamestnanca zodpovedného 

za splnenie prijatých opatrení 

13 Vyjadrenie rady školy alebo zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka  
k navrhovaným opatreniam (12) 

 
......................................................................... 

Pečiatka a podpis 

14 Záznam o kontrole vykonaných opatrení. 

 
Dátum kontroly: 

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala kontrolu: 

15 Adresa zdravotníckeho zariadenia, kde bol zranený ošetrený (liečený) 

16 Ďalšie doplňujúce údaje , počet vymeškaných vyučovacích dní v dôsledku úrazu 

 

 



Príloha č. 2  
 

Vzor záznamu o registrovanom školskom úraze 
 
 

 VZOR 
 

 

Záznam o registrovanom školskom úraze 
 

 
Škola: Gymnázium....................................................................... číslo telefónu:  02/59345685 
Adresa: Staromestská 25, Bratislava PSČ 813 556 

Nadriadený orgán, zriaďovateľ (adresa): Krajský školský úrad v Bratislave, Teplická 4, 831 02 Bratislava 
 

 
1 Meno, priezvisko zraneného Viera Gašparová 

Dátum narodenia 23.8.1987 Trieda, ročník, semester I.A 

2 Bydlisko zraneného P. Horova 95, 841 07 Bratislava 
Rodinný stav slobodná  Počet nezaopatrených detí rodičov 

zraneného - u ženatých (vydatých) žiakov 0 

3 Meno, priezvisko , bydlisko zákonného zástupcu, ak je zranený neplnoletý 

Ján Gašpar, P.Horova 95, 841 07 Bratislava 

4 Hodina ....10
15

.......... deň ..........14..... mesiac .............septembra............... rok .....2006........ vzniku úrazu 

Miesto, kde došlo k úrazu ..telocvičňa............... 

Druh zranenia 1)......zlomenina................................. 

Zranená časť tela ..pravá horná končatina - zápästie....... 

5 Ide o úraz smrteľný ? NIE Zranený zomrel ihneď ? NIE Alebo neskôr (dátum) ...-.................................... 
Ide o úraz s ťažkou ujmou na zdraví ? ÁNO 

6 Opis priebehu úrazu 

Zranená na hodine TV pri výskoku za loptou zle doskočila. 

Pri následnom páde si udrela pravú ruku. 

Zranenej bola ihneď po úraze poskytnutá prvá pomoc - znehybnenie ruky a bola odvezená 

na chirurgické oddelenie Kramáre. 
 
 
 
 
Zdroj úrazu 2) Kód zdroja úrazu  XI - 73 

 
Príčina úrazu Kód príčiny úrazu 12 

7 Kto vykonával v čase a na mieste úrazu pedagogický dozor a akým spôsobom? 
Vyučujúca TV – Eva Rosinská 
Ako, kedy a kým bol zranený poučený o zásadách bezpečného správania vo vzťahu k úrazu)? 

Pred hodinou TV vyučujúcou a na začiatku školského roku triednym 

učiteľom (viď. záznam v triednej knihe) 

 

1) § 123 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

2) vyplňovať podľa vyhlášky MPSVaR SR číslo 500/2006 Z. z. 



 

 

 
8 

Čo bolo v čase vzniku úrazu na mieste úrazu v nesprávnom alebo nebezpečnom stave? 

Všetko bolo v poriadku. 
 

 
Ktorý predpis škola porušila? 

Škola neporušila ţiadny predpis. 

9 Čo zranený robil nesprávnym alebo nebezpečným spôsobom ? 

Zranený postupoval obvyklým bezpečným spôsobom. 
Ktorý predpis porušil ranený ? 

Zranená neporušila ţiadny predpis. 

10 Bol úraz spôsobený alebo ovplyvnený inou osobou (meno a adresa), 

vznikol následkom spolupôsobenia prírodných živlov alebo zvierat? Nie. 

11 Utrpel zranený škodu na veciach, a akú? Nie. 
Aká škoda vznikla pri úraze škole? Ţiadna. 

Dátum spísania záznamu o registrovanom školskom úraze: 19.9.2006 

Dátum vyšetrenia registrovaného školského úrazu: 14.9.2006 

 
Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka k úrazu: Nemám pripomienky 

 

...........Ján Gašpar...................................... Eva Rosinská..................................  
Podpis zraneného (podľa možností)                                                         

Podpis zamestnanca vykonávajúceho pedag. dozor u neplnoletého aj podpis zákonného zástupcu 

..................Ing. Igor Haluška..........................................  

Podpis riaditeľa školy alebo dekana VŠ a pečiatka školy 

 

Podpisy svedkov .....Eva Findová............................ 

......Milan Kokina..........................    ............Jozef Hrivňák – zást.zam................... 
Podpis zamest. dôverníka  

 
 
12 

Na odstránenie príčin vzniku úrazu vykoná vedenie školy tieto opatrenia: 
a) organizačné a technické 

Neboli prijaté opatrenia. Termín: - 

b) výchovné 

Neboli prijaté opatrenia. 
....................................................... 

Podpis zamestnanca zodpovedného 

za splnenie prijatých opatrení 

13 Vyjadrenie rady školy alebo zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka alebo ZV odborovej 
organizácie k navrhovaným opatreniam (12) 

Súhlasím s vyšetrením úrazu. 

.Jozef Hrivňák – zam.dôv. 
Pečiatka a podpis 

14 Záznam o kontrole vykonaných opatrení. 

 
Dátum kontroly: 

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala kontrolu: 

15 Adresa zdravotníckeho zariadenia, kde bol zranený ošetrený (liečený) 

Kramáre Limbová 3 Bratislava. 

16 Ďalšie doplňujúce údaje , počet vymeškaných vyučovacích dní v dôsledku úrazu :  10 
Ďalšie liečenie- rehabilitácie : 40 dní 

 


